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8!! REUNIÃO DO COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
1 No dia e hum do mês de outubro de 2012, às 17 horas, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e Solo
2 (NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA): Professor Vital Pedra
3 da Silva Paz, Coordenador do Curso, Professor Áureo Silva de Oliveira, Vice Coordenador, Professor
4 Francisco Adriano de Carvalho Pereira, Representante do Doutorado. Foi convidado e se fez presente o
5 Prof. Tales Miler Soares. O Coordenador do PPGEA iniciou a 8ª Reunião Ordinária deste Colegiado
6 apresentando os seguintes pontos de pauta: 1) Informes: reunião do CONAC que aprovou o ajustes do
7 calendário 2012-1 e indicou a descontinuidade dos calendários de graduação e pós-graduação; 2) Início das
8 atividades do PPGEA - Semestre 2013-1: o Coordenador ponderou a necessidade de início das atividades
9 do semestre 2013-1 em 25 de fevereiro de 2013, conforme entendimento com os demais programas; com

10 as considerações foi aprovada a indicação da data de início, devendo ficar a matrícula na primeira semana
11 de fevereiros de 2013; 3) Edital de Seleção e Barema: o Coordenador apresentou o ponto de pauta para
17.- discussão uma vez que os demais presentes receberem e opinaram sobre os ajustes no edital e no barema
1 de forma a minimizar as grandes diferenças de pontuação verificadas na seleção anterior, esclarecendo que
14 as diferenças ocorreram por atribuições de pontuação muito altas em itens de produção científica; após
15 sugestões o barema foi aprovado com mudanças nos pesos dos itens para mestrado e doutorado; o edital
16 foi ajustado para atender ao edital; foi estabelecido no edital que a Comissão de Seleção deverá definir o
17 ponto de corte para seleção e aprovação dos candidatos, devendo este ponto de corte não ser inferior a
18 5,0; por unanimidade o Colegiado de PPGEA decidiu pela publicidade do Edital no período compreendido
19 de 15 de outubro a 16 de novembro; o processo seletivo deve ser concluído até 05 de dezembro com a
20 divulgação dos resultados; 4) Comissão de Seleção 2013-1: após indicação pelo coordenador, foram
21 aprovados os nomes dos Professores Tales Miler Soares, Hans Raj Gheyi e Andre Dias de Azevedo Neto para
22 comporem a Comissão; caso necessário podem ser convidados outros docentes para colaborar com a
23 Comissão; 5) Número de Vagas 2013-1: o entendimento foi que o número de vagas para deve ser aquele
24 recomendado para a complementação prevista para ingresso anual, portanto, 09 (nove) para mestrado e
25 06 (seis) para doutorado; 6) Disciplinas do Semestre 2013-1: após discussão e análise da grade curricular,
26 ficaram definidas as disciplinas/requerimentos que estarão disponibilizadas para aquele semestres, para
27 mestrado e doutorado, sendo: CCA 730 - Matemática Aplicada à Engenharia de Água e Solo; CCA 728 -
28 Seminários em Agricultura Irrigada e Recursos Hídricos I, CET 501 - Estatística Experimental, CCA 732 -
29 - Fundamentos de Engenharia de Irrigação e Drenagem, CCA 635 - Proficiência em Língua Inglesa, CCA 733 -
3<" Hidrologia, CCA 734 - Micrometeorologiae Evapotranspiração, CCCA435 - Hidráulica de Condutos Livres e
31 Forçados, CCA 721 - Instrumentação na Agricultura; esta última disciplina será oferta em formato
32 condensado em períodos distintos no semestre, contabilizando mais uma disciplina além das demais
33 cursadas pelos discentes de Mestrado e Doutorado; a Coordenação fará a comunicação imediatamente aos
34 docentes responsáveis pelas disciplinas; 7) O que ocorrer: foi discutida a urgência de preparação do plano
35 de investimento 2013-2014 do PPGEA em equipamentos e infraestrutura a ser submetido à Administração
36 da UFRB, devendo os docentes apresentarem a identificação de equipamentos com os respectivos preços
37 estimados.
38 E para constar, eu, Vital Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim e
39 pelos . memb~te Colegiado e convidados presentes na referida reunião.
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